Speech van Jan Mensink, directeur van de Maatschappij van
Weldadigheid, gehouden op 6 mei 2014, bij de onthulling van het
buurtschapsbord
De geschiedenis van de MvW veronderstel ik bij u als bekend! Bovendien is dit na te
lezen op onze website. Maar over de opbouw van de buurtschap Boschoord weet u
vast nog niet alles! In het kort komt het op het volgende neer.

Kolonie 7
In 1822 wordt een modelhuisje gebouwd door meester-timmerman
Hendrik Smit uit Doldersum en kolonist Bodestaf uit Frederiksoord.
Generaal Johannes van den Bosch is erg enthousiast over deze woning,
maar stelt nog wel enkele wijzigingen voor .
Hij denkt er over in dit landelijke gebied een kolonie van 100 huisjes te
realiseren. Hendrik Smit, de Doldersummer timmerman, gaat de
woningen bouwen voor hfl. 500,-- per stuk.
De bedoeling is dat de aannemer eerst 75 huisjes neerzet, maar
uiteindelijk worden er maar 25 afgebouwd. Die huisjes zijn in augustus
1824 gereed en daarmee gaat Kolonie 7 als onvoltooide kolonie -met 25
woningen- verder.
De arme zandgronden in het gebied van de 7e kolonie blijken echter in de
praktijk minder geschikt om te ontginnen. Vanaf 1860 wordt er daarom
bos aangelegd ( ca. 600 ha.) en pas dan krijgt de7e kolonie de naam
Boschoord. Bij velen is Boschoord bekend van Hoeve Boschoord: een
prima instituut voor de patiënten, maar hopelijk zorgen die niet voor de
naamsbekendheid. Die moet aan Kolonie 7 worden gekoppeld!

Buurtschap Boschoord en Kolonie7
Dit landelijke bosbouwgebied is lang als Kolonie 7 (=een buurtschap)
door het leven gegaan. Echter --- een naambord heeft het nooit gehad.
Maar nu, na 190 jaar krijgt Kolonie 7 eindelijk de status die haar toekomt:
een naambord! Wat ging hieraan vooraf?
Het kwam onder de aandacht van de gemeente Westerveld dankzij de
vermelding op de website: www.landgoedboschoord.nl
Twee jaar geleden begon Bastiaan Walpot samen met partner Maryan
Verver met het inventariseren van reptielen in Boschoord. Zij wilden de
natuur van het Landgoed promoten en stelden voor daarover een website
te bouwen. Naast allerlei gegevens over de reptielen die er leven zijn
ook veel andere onderwerpen op de site geplaatst zoals over:

 de houtproductie, want het is in de eerste plaats een productiebos met
veel naaldhout
 de vele vogelsoorten in het Landgoed
 de historie van het Landgoed
 en ook een prikkelende opmerking over het feit dat Boschoord geen
plaatsnaambord heeft.

Het naambord voor kolonie 7
Een oplettende journalist las op de website over het ontbreken van een
plaatsnaambord en schreef er een pittig artikeltje over in de krant!
Bijzonder snel werd er door wethouder Martens op dit bericht
gereageerd: “Natuurlijk kan Boschoord een bord krijgen!”
Wij hebben ons daarna bij de gemeente gemeld met het voorstel over een
aanvulling van de MvW: gelijktijdige plaatsing van het onderbord met ons
nieuwe logo. Ook dat was geen probleem, mits wij het maar zelf
betaalden!!! En zie: vandaag - 6 mei 2014 -is het zover.
Wij zijn verheugd dat Roelof Martens, als wethouder van de gemeente
Westerveld, vandaag het bord wil onthullen!
Het is van groot belang dat ook Boschoord op de kaart komt in verband
met de nominatie van de MvW voor de Werelderfgoedlijst.
Want ook het gebied Boschoord maakt deel uit van de MvW.

Naambord met nieuw logo van de MvW
De plaatsing van het naambord is voor ons tevens aanleiding om het
nieuwe MvW logo te onthullen.
Dit zou eigenlijk later dit jaar gebeuren, maar dan zou Boschoord het nog
met het oude logo moeten doen en dat vonden we minder passend:
als je al 190 jaar op een bord moet wachten en dan een bijna achterhaald
logo meekrijgen! Nee, dat kan echt niet.
Kolonie 7 krijgt nu dus de primeur van het nieuwe logo: een eerbetoon
aan Johannes van den Bosch met een knipoog naar Boschoord.
 dank gaat uit naar Bastiaan Walpot, wethouder Martens, alle
ambtenaren van de gemeente Westerveld en medewerkers van de
MvW voor hun medewerking en uiteraard naar u allen, die vandaag bij
dit bijzondere moment getuige wilt zijn.
J. Mensink, Boschoord, 6 mei 2014.
Jan Mensink

